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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL CURS 2015 - 2016 

 

Identificació de la sessió 

Núm: 04 – Curs 2015-2016 

Data: 01 de desembre de 2015 

Horari: de 20:00 a 21:30 

Lloc: Escola Isabel de Villena 

 

Assistents 

Jordi Macarrilla, President 
Soledad Domínguez, Vicepresidenta 
Javier Paredes, Secretari 
Maria Ventura, Tresorera 
Vocals:  

Laura Montoya  
Noelia Belén 
Jordi Arregui 
Begoña Bover 
Josep Cardona 
Marc Moreno 
Peggy Stark  Delega vot a Begoña Bover. 
Jaume García 
Marisol Casado  Delega vot a Mª Rosa  
Montserrat Cabrero 
Nuria Barberán  No delega vot. 
Gemma Cabello  No delega vot. 
Rosa Domínguez  No delega vot. 
Marian Armenta  Temporalment suspesa. 
Mª Rosa Julia i Vilardell 

  
Altres assistents: 

Xavier Vélez 
Grushenka Comas 
Esther Fabra 
Enrique del Campo 
Silvia Angulo 

 

Ordre del dia 

1. Balanç d’actuacions al curs 2014/15 
2. Memòria Econòmica del curs 2014/15 
3. Nomenament i renovació dels càrrecs de la Junta Permanent. 
4. Aprovació dels objectius de les comissions i dels seus corresponents pressupostos. 
5. Signatura del document de compromís d'assistència dels membres de la Junta 

Permanent. 
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6. Aprovació de la quota anual. 
7. Torn obert de paraules. 

          

 

Acords 

 

1. Balanç d’actuacions al curs 2014/15 

 

A nivell intern. Revitalització de l’associació. Nova imatge, nova web, molta feina per millorar 
la comunicació amb les famílies. Això està donant fruits. Tenim un delegat a cada classe i les 
famílies ens utilitzen cada vegada més per fer-nos arribar idees i comentaris 

Relació amb la direcció de l’escola. Aquí ha estat clau el paper de la Gemma que ens ha obert 
les portes del seu despatx. Ens reunim periòdicament, ens consultem, ens reptem mútuament 
a fer coses. Ella (i també la Teresa) poden donar fe que no som un AMPA que només es queixa. 
Sobretot proposem. I quan ens queixem o alertem d’alguna cosa que no ens agrada ho fem 
després de reflexionar, buscar informació, contrastar. No actuem a la babalà i pensem que això 
ho demostrem a cada reunió, a cada consell escolar. Pensem que podem - i de fet ja ho estem 
fent- proporcionar una informació valuosa a l’escola per detectar situacions que de vegades les 
famílies no traslladen però que minen la confiança en l’Escola. Això és una part de la nostra 
feina però hi ha una altre, la que més ens agrada i motiva: endegar projectes que revitalitzen 
l’ideari i els valors de l’escola: socialització, escola de pares, Festa Major, col·laboració en 
jornades de portes obertes i benvinguda a famílies noves 

Relació amb l’exterior. Aquesta és una escola amb alumnes de ciutats diferents però això no és 
motiu per no tenir presencia en la vida de la ciutat. L’escola participa de moltes activitats que 
proposa l’Ajuntament –recapte aliments, programes educatius, etc…) i nosaltres ho estem 
reforçant. Geganta a la Festa Major, BML… Volem presumir de Villena fora de les portes de 
l’escola 

 

2. Memòria Econòmica del curs 2014/15 

S’adjunta el balanç econòmic del curs 2014 – 2015. 

A la següent tabla s’expressen el pressupost aprovat per a cada comissió. 

Decidim mantenir la quota, tot i que es pensa en pujar a 25 € perque pot ser útil per les obres 
anteriors. 

El cobrament el realitzarem entre febrer i maig del 2016. 
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3. Nomenament i renovació dels càrrecs de la Junta Permanent. 

Els Estatuts diuen que els càrrecs s’han de canviar cada 2 anys, amb una pròrroga de 2 anys 
més. 

- President: Jordi Macarrilla continuarà un any més exercint el càrrec de President. El 
proper any tindrà l’opció de renovar dos anys més. 
 

- Vicepresidència: Soledad Domínguez continuarà un any més exercint el càrrec de 
Vicepresidenta. El proper any tindrà l’opció de renovar dos anys més. 
 

- Tresoreria: Maria Ventura que està com tresorera en funcions continuarà exercint el 
càrrec de Tresorera. 
 

- Secretaria: Javier Paredes continuarà un dos anys més exercint el càrrec de Secretari. 
 

- Vocals:  
o Continuen: Noelia Belén, Peggy Stark, Jordi Arregui, Jaume García, Josep 

Cardona, Marc Moreno, Mª Rosa Julia i Vilardell, Marisol Casado, Montserrat 
Cabrero, Rosa Domínguez, Laura Montoya.  

o Entre nous: Esther Fabra, Grushenka Comas, Enric del Campo. 
o No continuen: Begoña Bover, Nuria Barberán, Gemma Cabello, Marian 

Armenta. 
 
Els xats dels WhatsApp s’actualitzaran amb els nous membres de la Junta. 
 
Soledad Domínguez recorda les obligacions de ser de la Junta Directiva de l’AMPA. 
 
La nova Junta Directiva ha de definir un nou representant pel Consell Escolar. Montserrat 
Cabrero es presenta com candidata i la nova Junta Directiva ho aprova per unanimitat. 
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4. Aprovació dels objectius de les comissions i dels seus corresponents pressupostos. 

 

S’aproven els objectius definits a la sessió numero 3 celebrada el 10 de novembre de 2016. 

 

 

5. Signatura del document de compromís d'assistència dels membres de la Junta 
Permanent. 

 
 El reforçament de l’estructura de la Junta Directiva de l’AMPA Isabel de Villena arran la 
incorporació d'un nombre important de pares i mares voluntaris, és des de tots els punts de 
vista, una bona noticia per a l’Associació de Pares i Mares de l’Escola Isabel de Villena: 
garanteix que hi ha un millor repartiment de feines i tasques, que l’AMPA es pot plantejar 
objectius ambiciosos, i que a tots els debats hi ha punts de vista diferents , que ens ajuden a 
què les accions de la Junta representin moltes famílies.  

L’increment de membres de la Junta directiva té un únic efecte no desitjat: que de vegades es 
fa difícil garantir que a totes les reunions assisteixi el nombre mínim de persones per a garantir 
el quòrum que estableixen els nostres estatuts (la meitat més un dels membres de la Junta).  

Per tal d’evitar aquesta situació, els membres de la Junta Directiva de l’AMPA acordem que:  

 Tots els membres de la Junta som conscients que estem obligats a assistir a totes les 
reunions ordinàries i extraordinàries que es convoquin al llarg del curs  

 Tots els membres de la Junta ens comprometem a assistir com a mínim a la meitat més 
una de les reunions ordinàries que es facin fins a la propera assemblea ordinària i a 
delegar el nostre vot en un altre membre de la Junta, de manera oficial i per escrit, en 
cas de no poder assistir a alguna sessió. La delegació de vot es farà utilitzant el model 
d’escrit anomenat “DELEGACIÓ VOT REUNIÓ MENSUAL.doc" que esta al el BOX , dins 
la carpeta Documents comuns. Aquest document l’ haurem de fer arribar degudament 
signat al secretari, abans que comenci la reunió a la que no es pot assistir o, si és un 
imprevist, en les 24 hores posteriors a la reunió.  

 Quedarà en suspens, fins a la propera assemblea General, el nomenament de 
qualsevol membre de la Junta Directiva que no assisteixi -encara que delegui el seu 
vot- a almenys la meitat més una de les reunions. Tanmateix quedarà en suspens 
aquell vocal que deixi passar 3 reunions sense comunicar-ho de manera oficial i sense 
delegar formalment el seu vot.  

 

Els integrants de la Junta voten a favor a en contra d’aquestes noves obligacions, sent el 
resultat: 

- Vots a favor: 12. 
- Vots en contra: 3. 
- Vots en blanc: 3. 

Per tant, queden aprovades aquestes noves obligacions. 
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6. Aprovació de la quota anual. 

Com ja s’ha definit a l’apartat 2 d’aquest document la quota continuarà sent 15 € i es cobrarà 

entre febrer i maig del 2016. 

 

7. Torn obert de paraules. 

 

 

 

 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 

El secretari       Vist i plau 

El president 

 


